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Evangélium
…”Negyven
nap
és
negyven éjjel böjtölt”…
(Mt 4,2)
Vagyis állandóan. Megéhezett.
Elgyengült. De ettől nem lett erőtlenebb Isten. Például megmaradt
a józan ítélőképessége. Aztán az
evangélista,
írásában
52-szer
használja az odament (proserkhomai) összetett igét. Ezzel
kiemeli Jézus nagyságát, aki nem
megy az emberekhez, hanem azok
mennek hozzá. A kísértő is, mint
mindenki, aki alacsonyabb rendű,
mint Jézus, odamegy hozzá. Mint
alattvaló az urához.
Kérdezhetnénk Jézus böjtölésével kapcsolatban, mi a kivetni való abban, ha egy éhező embernek
enni adunk? Ha látjuk a 40 nap és
40 éjjel lefogyott és megtört Jézust
és felajánljuk segítségünket?
Hétköznapi
beszélgetésekben,
amikor az emberek elmondják
barátaikkal, családtagjaikkal kapcsolatos fájdalmaikat és sérelmeiket, olyan mondatok is elhangzanak, mint: moziban voltunk, táncoltunk, vacsoráztunk. Miért baj
ez? Úgy beszélnek róla, mint bűnről. Mi a rossz abban, hogy elmentünk a moziba? Az, hogy engem
nem kérdeztél meg, akarok-e menni. Mi a rossz abban, hogy a kísértő jól akarja lakatni Jézust? Hogy
nem kérdezte meg, éhes-e? És mire éhes? Kenyérre? Nem a szóra?
Az engedelmességre? A sátánnak
és minden felületes embernek ez a
bűne: a tapintatlanság. A síró embert meg akarja vigasztalni, ahelyett hogy megkérdezné, miben
segíthetne rajta. Kiderülne, hogy
nem beszélgetésre, hanem csendre
és egyedüllétre vágyik most. És ha
egyedül van, nem biztos, hogy
unatkozik és rögtön valami programot kell szervezni a felvidítására. Ha lenne türelmünk várni,
elmondaná, hogy a sok tevésvevésben, intézkedésben jól esik
ez a csendes pihentető semmittevés. Csak meg kellene kérdezni!
A
kísértő
kizárólag
utasít. „Változtasd a köveket kenyér-

ré” (3.v.), „vesd le magad” (6.v.),
„leborulva imádj engem” (9.v.).
Nincsenek kérdései. Hogy érzed
magad? Miben segíthetek? Mire
van szükséged? Tudja, amíg utasít, addig az történik, amit ő akar.
Ahol kérdeznek, ott meg van a
„veszélye” annak, hogy olyan választ kapok, ami nem tetszik nekem. Mert a válaszok a szabadságból születnek.
A szabadságból, mint Jézus válaszai. Alfred Plummer azt írja idevonatkozó magyarázatában, hogy
Jézus a Szentírást idézi és annak
erejét, amikor azt mondja „Nem
csak kenyérrel él az ember” (4.v.).
„Nem az étel tart életben minket.
Ha az Isten azt mondja, hogy az
ember éljen, élni fog, ha azt mondja, hogy ne éljen, nem fog élni, függetlenül attól, hogy táplálkozik-e
vagy sem.”
„A Talmudban azt olvassuk,
hogy a gólyát haszidah-nak nevezik, ami azt jelenti: vágyódó, szerető, mert sok szeretetet ad párjának,
kicsinyeinek. Mégis tisztátalan
állatnak számít. Miért? Mert csak
a sajátját szereti.”
(Martin Buber: Tales of the
Hasidim)
Aggódik értünk a kísértő és
szeret minket. De idővel kiderül
róla, hogy tisztátalan, csak magát
imádja, senki mást.
G.F.

Létige
5. v.: Ter 2,7-9;3,1-7a; Zsolt 50;
Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
6. h.: Lev 19,1-2.11-18; Zsolt 18;
Mt 25,31-46
7. k.: Iz 55,10-11; Zsolt 33; Mt 6,7
-15
8. sz.: Jón 3,1-10; Zsolt 50; Lk
11,29-32
9. cs.: Esz 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;
Zsolt 137; Mt 7,7-12
10. p.: Ez 18,21-28; Zsolt 137; Mt
5,20-26
11. sz.: MTörv 26,16-19; Zsolt
137; Mt 5,43-48
12. v.: Ter 12,1-4a; Zsolt 32; 2Tim
1,8b-10; Mt 17,1-9
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Szent Kunigunda
császárné
Sz: Luxemburg, 980 körül
†: Kaufungen, 1033
Ünnepe: március 3.
Apja a Luxenburgi Siegfried,
anyja, Hedvig. Szülei vallásosan
nevelték. Nőül adták Henrik bajor
herceghez. Ő nászajándékként az
egyre terjeszkedő birodalom
gyöngyszemét, Bamberget ajándékozta hitvesének. E koronabirtokot
különösen szerették. A nép magasztalta őket, melynek kinyilvánításaként házaikra, sírköveikre vésették képüket, de a legszebb a
dóm kapuján található: Henrik
császár mellett áll Kunigunda, akinek egész alakja Henrikre irányul.
A császári koronát VIII. Benedek
pápától kapták meg Rómában. Kunigunda férjének hűséges társa
volt, akit teljes lelkéből támogatott, a birodalomban tett útjain fáradhatatlan kísérője volt. Azonkívül mindenben, ami az Egyház javát szolgálta. Férje halála után
Kassel királyi udvarát kapta özvegyi birtokul, és felépítette Kaufungen bencés apátságát. Mélységes
bánatuk, hogy gyermekáldásban
nem részesülhettek. Ennek már
korábban tudatában voltak, ezért
Henrik Krisztust tette örökösévé,
mivel nem volt reménye testi örökösre. Ezért minden vagyonát, melyeket gyermekeire hagyhatott volna, Krisztus egyházára hagyta.
Kettejük kapcsolata Isten felé ívelő
híd volt. Őket nem lehetett elképzelni egymás nélkül. Henrik halála
után kolostorba lépett, császári öltözetét felcserélte vezeklő ruhára
és fátyolra. A világ szemében megszűnt létezni, de nővértársait elbűvölte sugárzó szeretetével. 1200ban avatták szentté.
F.D.-né

Derűs pillanat
Iskolában
- Móricka! Mivel tudnád bebizonyítani, hogy a Föld gömbölyű?
- Azzal, tanító néni, hogy megesküszöm rá!
F.D.-né

Krisztamami

Rejtvény

Hogy kezeljük a
viselkedési problémákat?
Mit
tegyünk, amikor
a
gyerekünk
átlépi a kijelölt határokat? A
megoldás kulcsa: azt kell megértenünk, hogy a helytelen viselkedés az ösztönök és az indulatok
mélyebb rétegeiből, a belső indítékokból ered. Ez az, amiért a
megoldásnak a szív belső indítékait kell megcéloznia, nem pedig a felszínen megjelenő tünetet,
a zavaró viselkedést. Az indítékok változása nélkül hiába küzdünk a problémás viselkedés ellen.
A tett színhelyén az a feladatunk, hogy ne okozzunk kárt, miközben leállítjuk a problémás
viselkedést! Ha sikerül a viharos
helyzetből úgy kijönnünk, hogy
épségben maradt, ami a legfontosabb: nem rongáltuk a kapcsolatunkat, nem tettünk kárt senki
méltóságában, és megelőztük,
hogy a kis probléma elhatalmasodjon, s a sértettség napokig
mérgezze a levegőt, akkor megtettük, amit ott és akkor tenni
kell.
Üdvözöl:

A február 19-i rejtvény megfejtése: Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen
mindenki érte él.
E heti rejtvényünk a hét hetedik napjának fontos meghatározása:

Krisztamami

Anyakönyvi hírek
Temetés:
+Farkas Imrét életének 67. évében 2017. február 20-án;
+Vass Istvánnét sz. Veres Ilonát életének 88. évében;
+Vass Istvánnét sz. Papdi Piroskát életének 80. évében 2017.
február 21-én;
+Kispéter Imre Antalt életének
59. évében 2017. február 22-én;
+özv. Szűcs Imrét életének 80.
évében 2017. február 23-án;
+Gyuris Lajost életének 61. évében;
A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Péter volt. Jézus elmondta tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ahol szenvednie kell, majd megölik, de harmadnapra föltámad. Péter tiltakozott: „Isten mentsen Uram!”
Ekkor mondta Jézus neki:
„Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod,
amit az Isten akar, hanem amit
az emberek akarnak!”
(Máté
16,22)
Új kérdésünk: Melyik pápa
szavára mondott le Attila, a
hunok vezére Róma ostromáról 452-ben?
1. Nagy Szent Leó pápa?
2. Szent I. Márton pápa?
3. Szent III. Jenő pápa?
4. Szent V. Kelemen pápa?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába.
A helyes megfejtők között egy
könyvet sorsolunk ki. A nyertes
nevét a március 19-i számban
közöljük. A Sámsonnal kapcsolatos rejtvény nyertese: Kereszti
Gáborné.
M.L.
+Csaba Istvánnét sz. Kónya
Máriát életének 86. évében 2017.
február 24-én utolsó útjára kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
 Nagyböjt péntekein a keresztút reggel 6:20-kor kezdődik a templomban.
 Március 12-én, vasárnap a Katolikus
Kör tartja találkozóját a közösségi
házban, du: 15 órai kezdettel.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1. Tetszetős külsejű rovar
2. Háziállat, különösen egy ünnep kapcsán nagy a jelentősége
3. Főként Ausztráliában honos
állat
4. Leány név, amely egyben égitest is
5. Az állatok egy nagy családjába tartozó
6. 5. nap teremtette az Úr
7. Régebbi területmérték, amely
egyben égitest meghatározása is
8. 6. nap teremtette Isten
9. Nagy vízi járművek közlekedési helye
10. Tüzelőanyag is, de a természet szépségét is növeli sok fajtája
11. 24 órából áll
12. Legtöbb ember számára ez
az alvás ideje
13. Házőrző
A megfejtést 2017. március 10ig juttasd el neveddel és címeddel
ellátva a plébánia postaládájába.
A nyertes nevét a 2017.március
19-i számban közöljük.
M.T.É.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Farkas Dezsőné (F. D.), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné,
Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

